
                       
 

 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มม่ปีระกนัชุดปจัจุบนัของ บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั
พลาซา จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ในขณะเดยีวกนัยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่มปีระกนัชุดใหม่ใน
วงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A” เช่นกนั โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออก
หุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ช าระคนืหุ้นกู้ที่ใกล้ครบก าหนดไถ่ถอน อนัดบัเครดติสะท้อนถงึการที่บรษิทัมี
สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งและมีแหล่งกระแสเงินสดที่กระจายตัว รวมถึงการได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มเซน็ทรลั อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวลดทอนลงไปบางส่วนจากลกัษณะของ
ธุรกจิโรงแรมทีข่ ึน้อยูก่บัฤดูกาลและไดร้บัผลกระทบไดง้่ายจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุม
ได้ รวมทัง้จากลกัษณะของธุรกิจอาหารบริการด่วนที่มีอตัราก าไรต ่า ทัง้น้ี อุตสาหกรรมทัง้ 2 
ประเภทจดัวา่มกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงเมื่อพจิารณาจากอุปทานของจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้
อยา่งมากในแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัและการท าการตลาดเชงิรุกเป็นประจ าในธุรกจิอาหารบรกิารดว่น  

บรษิทัก่อตัง้โดยตระกูลจริาธวิฒัน์ในปี 2523 เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม 1 แห่งในประเทศ ณ 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทบริหารโรงแรมจ านวน 32 แห่งภายในประเทศและ 7 แห่งใน
ต่างประเทศ ด้วยจ านวนห้องพกั 7,490 ห้อง โดยบรษิทับรหิารงานโรงแรมในเครอื “เซน็ทารา”
ภายใตแ้บรนดข์องตนเอง บรษิทัด าเนินธุรกจิอาหารบรกิารด่วนภายใตก้ารบรหิารงานของบรษิทัใน
เครอืคอื บรษิทั เซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั (CRG) โดยปจัจุบนั CRG ใหบ้รกิารอาหารบรกิาร
ด่วนจ านวน 12 แบรนด์ ซึ่งประกอบด้วยรา้นอาหารภายใต้แฟรนไชสจ์ากต่างประเทศหลากหลาย 
แบรนด ์และแบรนดข์องบรษิทัเองคอื “รวิ ชาบ ูชาบ”ู และ “เดอะ เทอเรส” ทัง้น้ี ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 
2556 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 704 แหง่ทัว่ประเทศ  

ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิอาหารคดิเป็นสดัส่วน 54%-58% ของรายได้
รวมทัง้หมด ในขณะทีร่ายได้สว่นทีเ่หลอืมาจากธุรกิจโรงแรม โดยปกตบิรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ย
จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายจากโรงแรมคดิเป็นสดัสว่นมากกว่า 60% ของก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมดในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ยกเวน้ในปี 
2553 ทีส่ดัสว่นลดเหลอื 48% เน่ืองจากผลกระทบจากความวุน่วายทางการเมอืง 

ความเขม้แขง็ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตเิพิม่ขึน้ 
20.0% เป็น 12.74 ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ซึ่งส่งผลให้อตัราการเขา้พกัโรงแรมของ
บรษิทัอยู่ที่ระดบั 79.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ซึ่งเพิม่ขึน้จาก 70.0% เมื่อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ส่วนอตัรารายได้ต่อห้องพกัทีม่อียูข่องบรษิทั (Revenue Per Available 
Room -- RevPAR) โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ เป็น 3,579 บาทตอ่วนัในช่วงครึง่แรกของปี 2556 หรอืเตบิโต 
30.5% จากช่วงเดียวกนัของปีทผี่านมา การเพิม่ขึน้ดงักล่าวบางส่วนเกิดจากราคาที่สูงขึ้นของ
หอ้งพกัของโรงแรมใหมข่องบรษิทัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร  

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 รายได้รวมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 20.1% สู่ระดบั 8,520 ล้านบาท
เน่ืองจากรายได้จากโรงแรมเพิม่ขึน้อยา่งมาก อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก
ระดบั 19.6% ในปี 2555 เป็น 22.0% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 เน่ืองจากผลประโยชน์จากการ
ประหยดัจากขนาดของธุรกจิโรงแรม 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: A 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
  (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
09/08/56 A/Sta -/A 
28/07/54 A-/Sta -/A- 
03/07/52 A-/Neg -/A- 
08/11/48 A-/Sta -/A- 
21/10/47 A-/Sta - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ         
pramuansap@trisrating.com 
 
ชนาพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 
ธรีนาถ นภาพฤกษ์ชาต ิ
thiranart@trisrating.com  
 
รุง่ทพิย ์เจรญิวสิุทธวิงศ ์        
rungtip@trisrating.com 
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  หน้า  2  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

            18 กนัยายน 2556 

 

     

เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้อย่างมากจาก 1,548 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 2,344 ลา้นบาทในปี 2555 และอยู่ทีร่ะดบั 1,624 
ลา้นบาทในชว่งครึง่แรกของปี 2556 โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมเพิม่ขึน้จาก 14.4% ในปี 2554 เป็น 17.6% ในปี 2555 และอยู่
ทีร่ะดบั 19.2% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในชว่งครึง่แรกของปี 2556 อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 
และคา่ตดัจ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 4.9 เทา่ในปี 2554 เป็น 5.5 เท่าในปี 2555 และอยูท่ีร่ะดบั 7.2 เท่าในช่วงครึง่แรกของปี 2556 โดย 
ณ เดอืนมถิุนายน 2556 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยต์า่ง ๆ ประมาณ 2,000 ลา้นบาทซึง่จะชว่ยใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุน่ทางการเงนิ 

ภาระหน้ีของบรษิทัอยูใ่นระดบัสงูจากการขยายตวัในธุรกจิโรงแรม อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัอยูท่ีร่ะดบัประมาณ 58% ใน
ระหวา่งปี 2555 ถงึชว่งครึง่ปีแรกของปี 2556 โดยอตัราสว่นดงักลา่วสงูกวา่ระดบัทีท่รสิเรทติง้คาดการณ์ไว้ ในระยะปานกลางคาดว่าอตัราสว่นเงนิกู้รวม
ตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะลดลงอยูใ่นระดบั 50%-55% เน่ืองจากเงนิทุนจากการด าเนินงานเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการด าเนินงานและใชล้งทุนบางสว่น 
อยา่งไรกต็าม ทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะบรหิารจดัการแผนการลงทุนอยา่งรอบคอบและสามารถรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนใหแ้ขง็แกรง่อยูเ่สมอ 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในแบรนดส์นิคา้
หลกัทัง้ในธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารบรกิารด่วนไดต้่อไป ทัง้น้ี บรษิทัควรส ารองสภาพคล่องใหม้อียา่งเพยีงพอเพื่อรองรบัความเสีย่งจากเหตุการณ์
ตา่ง ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและแหลง่เงนิกูร้ะยะสัน้ 
 

 

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
CENTEL163A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559   A 
CENTEL163B: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 300 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559   A 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:      Stable                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

            18 กนัยายน 2556 

 

     

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

       ----------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------- 
  ม.ค.-มิ.ย.           

 2556 
           2555            2554            2553            2552 

รายไดจ้ากการขาย  8,520 14,504 11,278 9,141 8,277 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  250 486 414 310 274 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  838 1,065 550 (56) 53 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,624 2,344 1,625 1,158 958 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  1,033 1,359 1,525 2,294 2,803 
สนิทรพัยร์วม  27,851 27,975 21,684 20,438 19,817 
เงนิกูร้วม  11,911 12,054 10,003 9,453 8,320 
สญัญาเช่าด าเนินงาน  2,306 1,296 1,274 1,248 1,221 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  10,229 9,755 6,049 5,779 5,965 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 21.96 19.59 18.77 16.17 14.96 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  9.55 **             8.50 7.18 3.28        2.96 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 7.22 5.54 4.87 4.90 4.92 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  19.16 **           17.56 14.41 10.82      10.04 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  58.64 57.78 65.09 64.93 60.34 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุประเภทมกีารปรับปรงุสญัญาเชา่ด าเนนิงานแลว้ 

* งบการเงนิรวม 

** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2556  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจา่ย หรอืเกบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นภายหลงัเพือ่ประโยชน์ใดๆ ซึง่รายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบัเครดติ 
ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตรา
สารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ ระบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการ
ลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลทีป่รากใในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้ นโดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ 
พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบั
การจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว 
และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเว้นผลทีไ่ดร้บั
หรือการกระท าใดๆโดยอาศัยข้อมูลดงักล่าว  ทัง้นี้  รายละเอียดของวิธีการจดัอันดบัเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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